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Niclas Bodin ( C), vice ordf 
Hans Johansson ( C) 
Caroline Willfox (M) 
Mats Nilsson (S) 
Marie Sundlöf (SD) 
Kristoffer Olerås ( C) 
Maud Jones Jans (S) 
Malin Hedlund (M) 
Helena Andersson ( S) 
Sune Hemmingsson ( C) 
Roger Carlsson (SD) 
Roger Siljeholm (M) 
Daniel Ericgörs (KD) 
Ulrika Cederlöf (C ) 
 

Jonna Stenberg ( L) 
Annika Karlsson (S) 
Leo Thorsell (M) 
Paulina Johansson (S) 
Magnus Gabrielsson (MP) 
Lena Stigsdotter (V) 
 

Övriga deltagare Margareta Jakobsson, kommunsekreterare 
Marita Skog, kommundirektör 
Torbjörn Matsson, ekonomichef 
 

Utses att justera Annika Karlsson och Leo Thorsell 
Justeringens  
plats och tid 

Rådhuset i Säter, måndagen den 27 april kl 17.00. 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer §§ 22-46 
 Margareta Jakobsson  

 Ordförande   
 Abbe Ronsten  

 Justerande   
 Annika Karlsson                  Leo Thorsell  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
 2020-04-23 
Datum för  
anslags uppsättande 2020-04-28 Datum för  

anslags nedtagande 2020-05-20 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Kommunkansliet 

Underskrift   
 Margareta Jakobsson  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2020-04-23 2  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 22  
 
Allmänhetens frågestund 
 
Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund. Inga frågor har inkommit. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 23 Dnr KS2020/0097 
 
Nytt medborgarförslag om arbetstillfällen/näringslivsutveckling i 
Stora Skedvi. 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslag till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om arbetstillfällen/näringslivsutveckling lämnas in till kom-
munfullmäktiges sammanträde 2020-04-23 av Per-Åke Roslund och Bo Söderlund. 
 
Medborgarens förslag 
”Att Säterbostäder avvaktar en tid med ombyggnaden av den del av Sockenstugan 
som har potential att bli den kompletta och modern kontorsmiljö som Hushållnings-
sällskapet behöver. Dvs kontorslokalerna och samlingsalarna som nås via ingången 
närmast ”bankplan” (ca325 m2). Vänta tills behovet av kontors- och möteslokaler 
med säkerhet inte längre finns. Gör nödvändiga anpassningar och framtidssäkra hela 
fastigheten. Men vänta med ombyggnaden av lägenheter tillsvidare.” 
 
Information 
Förslagsställaren Bo Söderlund deltar inte på sammanträdet men har till sammanträ-
det lämnat in en komplettering till förslaget som delas ut till ledamöterna. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 24 DnrKS2019/0396 
 
Avtal med föreningen Folkets Hus u p a 
 
Ärendet utgår. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
2019-12-03 bildades en politisk arbetsgrupp med representanter från kulturnämnden 
och kommunstyrelsens presidium. Arbetsgruppens uppgift var att ta fram ett förslag 
till driftsavtal med föreningen Folkets Hus u p a. 
 
Nuvarande avtal med Folkets Hus har sagts upp fr o m 2021-01-01. Efter överens-
kommelse mellan parterna kan ett nytt avtal träda ikraft vid en tidigare tidpunkt än 
2021-01-01. 
 
Ett förslag till driftsavtal för perioden 2020-07-01—2023-12-31 har upprättats som 
reglerar kommunens grundläggande uppdrag till föreningen, och dess åtagande inom 
ramen för det, formerna för löpande kontakt och uppföljning mellan kommunen och 
föreningen, den ersättning kommunen betalar för grunduppdraget samt avtalstid, 
uppsägningstid och grunder för hävning av avtalet.  
 
Avtalet tecknas på 3 år. Därefter förlängs avtalet ett år i sänder om inte uppsägning 
sker senast sex månader före avtalstidens utgång. 
 
Vid sidan av avtalet kan särskilda avtal träffas mellan nämnder och förvaltningar i 
kommunen och föreningen för särskilda åtaganden eller arrangemang utifrån kom-
munens uthyrningspolicy. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 25 
 
Presentation 
 
Kommundirektör Marita Skog presenterar sig. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 26 Dnr KS2019/0401 
 
Strategi för hållbart byggande i Säters kommun 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Förslag till ”Strategi för hållbart byggande i Säters kommun” antas som 
nybyggnadsstrategi för Säters kommunkoncern med föreslagna ändringar. 

2. Ge samhällsbyggnadsnämnden och Säterbostäder AB i uppdrag att  
tillsammans ta fram förtydligande föreskrifter med strategin som grund. 

 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att ett förslag till Strategi för hållbart 
byggande ska remitteras till kommunens nämnder samt till Säterbostäder AB. 
 
Syftet med dokumentet är att ge en grund för en hållbar byggnadsverksamhet och 
därmed stödja både kommunens strategiska mål och de nationella och regionala mil-
jömålen samt fastställa att byggande i trä är prioriterat i Säters kommun. Strategin är 
övergripande och bör kompletteras med föreskrifter/förtydliganden  
  
Efter inkomna remissvar har dokumentet förtydligats och kompletterats. Ny skriv-
ning är gulmarkerad och röd markering betyder att texten är borttagen eller flyttad. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Hans Johansson ( C), Magnus Gabrielsson (MP), Caroline Willfox 
(M), Mats Nilsson (S) och Malin Hedlund (M). 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Kf § 27 DnrKS2020/0077 
 
Revisionsberättelse 2019 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Kommunrevisorerna har granskat kommunstyrelsens, nämndernas och genom ut-
sedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag för år 
2019 och har avgivit sin revisionsberättelse.  
 
Revisorerna tillstyrker att årsredovisning för 2019 fastställs samt att kommunstyrel-
sen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 28 Dnr KS2020/0077 
 
Årsredovisning 2019, Säters kommun 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 2019 års årsredovisning.  
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning Säters kommun för 2019. 
 
Kommunerna är enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) 
kap. 4-12 skyldiga att upprätta en årsredovisning. Årsredovisningen ska bestå av re-
sultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, driftsredovisning, investerings-
redovisning och förvaltningsberättelse för både koncern och kommun. 
 
Koncernen Säters kommun omfattas vid utgången av 2019 av kommunens förvalt-
ning och en helägd bolagskoncern; Säterbostäder AB och dess dotterbolag Säters 
kommuns Fastighets AB samt Säterbostäder Bladet AB. 
 
Koncernens resultat 
Koncernens resultat för 2019 blev + 19,7 mkr (2018 + 14,5 mkr). Koncernbolagen 
redovisar ett resultat på + 8,5 mkr (2018 +9,1 mkr) och kommunen ett resultat på 
+11,2 mkr (2018 +5,4 mkr). 
 
Information 
Torbjörn Matsson, ekonomichef, informerar om Årsredovisning för 2019. 
 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Mats Nilsson (S), Malin Hedlund (M), Caroline Willfox (M) och 
Sune Hemmingsson ( C). 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 29 Dnr KS2020/0073 
 
Verksamhetsberättelse 2019, gemensamma nämnden för upphand-
lingssamverkan 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna verksamhetsberättelse 2019 för den gemen-
samma nämnden för upphandlingssamverkan samt bevilja nämnden och enskilda le-
damöter i dess organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 
Jäv 
Mats Nilsson (S) och Caroline Willfox (M) anmäler jäv 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse 2019 för gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämnden för upphandlingssam-
verkan 2019. Utfallet för verksamheten uppgick till ett överskott på 0,5 mkr som 
återbetalas till medlemskommunerna enligt samarbetsavtalet. 
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfri-
het för gemensamma nämnden upphandlingssamverkan. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 30 Dnr KS2020/0095 
 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för hjälpmedelsnämnden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för 
hjälpmedelsnämnden samt bevilja nämnden och enskilda ledamöter i dess organ an-
svarsfrihet för verksamhetsåret 2019 
 
Jäv 
Caroline Willfox (M) anmäler jäv. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för hjälpmedelsnämnden. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för hjälpmedelsnämnden 2019. Utfallet för verk-
samheten uppgick till ett överskott på +3,4 mkr. 
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfri-
het för hjälpmedelsnämnden. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 31 Dnr KS2020/0069 
 
Verksamhetsberättelse 2019, gemensamma nämnden för alkohol, to-
bak och receptfria läkemedel 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna verksamhetsberättelse 2019 för den gemen-
samma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel samt bevilja nämnden 
och enskilda ledamöter i dess organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 
 
Jäv 
Sune Hemmingsson ( C) anmäler jäv. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse 2019 för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och re-
ceptfria läkemedel. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel 2019. Utfallet för verksamheten uppgick till ett överskott på 0,6 
mkr. 
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfri-
het för gemensamma nämnden alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 32 Dnr KS2020/0109 
 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för språktolknämnden 
 
Ärendet utgår. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för språktolknämnden. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för språktolknämnden 2019. Utfallet för verksam-
heten uppgick till ett överskott på +0,4 mkr som återbetalas till medlemskommu-
nerna.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 33 
 
Kommunfullmäktiges ansvarsprövning 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja kommunstyrelsen och nämnderna samt enskilda 
ledamöter i dess organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 
Protokollsanteckning: 
Samtliga fullmäktigeledamöter som är redovisningsskyldiga till kommunen eller sådan 
redovisningsskyldigs närstående anmäler jäv och deltar ej i handläggning och beslut 
avseende frågan om ansvarsfrihet för den nämnd/styrelse som berör vederbörande 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Kommunfullmäktige ska årligen fatta beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, 
nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ. Revisorerna har i sin revis-
ionsberättelse föreslagit att ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 beviljas. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 34 Dnr KS2019/0543 
 
Bekräftelse av beslut om borgen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Säters kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 19 maj 
2003 (”Borgensförbindelsen”), vari Säters kommun åtagit sig solidariskt  
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger 
företräda Säters kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i  
förhållande till Kommuninvest borgenärer och blivande borgenärer. 

2. Säters kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Säters kommun 
den 13 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlem-
mar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk 
gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, 
alltjämt gäller. 

3. Säters kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Säters kommun 
den 13 juni 2011, vari Säters kommuns ansvar för Kommuninvests motparts-
exponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller 

4. Utse Mats Nilsson och Marita Skog att för Säters kommuns räkning under-
teckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 

 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Säters kommun blev 2003 medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening. Före-
ningen har ett helägt dotterbolag, Kommuninvest i Sverige AB som bedriver upplå-
nings- och utlåningsverksamhet. För att Kommuninvest i sin upplåning skall få bästa 
möjliga kreditvillkor har samtliga medlemmar tecknat en solidarisk borgen att som 
för egen skuld ansvara för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Till den solidariska 
borgen är kopplat ett regressavtal och ett garantiavtal.  Regressavtalet beskriver med-
lemmarnas inbördes ansvar och hur proceduren ser ut om krav på betalning framförs 
och garantiavtalet beskriver medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsex-
poneringar avseende derivat. 
 
Säters kommuns borgensåtagande tecknades 19 maj 2003. Då det gått 10 år sedan 
borgensåtagandet förlängdes 2013 är det dags att bekräfta att den alltjämt gäller. 
 
För att uppnå en enhetlighet i kommunernas åtagande har Kommuninvest tagit fram 
en skrivning för det beslut som Kommunfullmäktige skall ta. Utöver beslutsprotokoll 
skall även ett särskilt formulär undertecknas av två bemyndigade företrädare för 
kommunen. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 35 Dnr KS2019/0501 
 
Justerad arbetsordning (reglemente) för program, detaljplaner och 
översiktsplaner 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till justerad arbetsordning (reglemente) av-
seende program, detaljplaner och översiktsplaner. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet: 
Magnus Gabrielsson (MP) yrkar återremiss av ärendet för att utreda förslagets påver-
kan på samhällsbyggnadsnämndens hela reglemente. 
Mats Nilsson (S) och Hans Johansson ( C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslaget om återremiss mot om ärendet ska avgöras idag varvid 
han finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ett förslag återstår. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2020-02-20 kommunfullmäktige att anta förslag 
till justerad arbetsordning. 
 
Arbetsordningen för kommunens planarbete föreskriver vilken instans i kommunen 
som ansvarar för respektive program och plan. I den justerade arbetsordningen har 
det förtydligats vem som tar beslut om samråd, vem som genomför planarbetet och 
vilka nämnder som är remissinstanser.  
 
Arbetsordningen ingår som en del i det gemensamma reglementet för styrelse och 
nämnder i Säters kommun. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Magnus Gabrielsson (MP), Hans Johansson ( C) och Mats Nils-
son 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 36 Dnr KS2020/0113 
 
Redovisning av obesvarade motioner 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen samt att motionerna ligger 
kvar för beredning 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, 30 §, ska kommunstyrelsen två gånger 
varje år redovisa de motioner som inte beretts färdigt. 
 
Följande motioner har inte beretts färdigt 
 
Motion om tiggeriförbud. Dnr KS2019/0408 
Motionen är inlämnad av Sverigedemokraterna till kommunfullmäktiges samman-
träde 2019-09-19. Remitterad till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Samhälls-
byggnadsnämnden behandlar motionen på sammanträdet i maj. 
 
Motion om garanti för utevistelse 
och frisk luft åt våra äldre  

Dnr KS2019/0426 

Motionen inlämnad av Moderaterna till kommunfullmäktige 2019-10-17.  Remitterad 
till socialnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till förvaltningen senast 
31 mars 2020. 
 
Motion om att skolan i Säter behö-
ver en haverikommission  

Dnr KS2019/0498 

Motionen inlämnad av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna till kom-
munfullmäktige 2019-11-28.  Remitterad till barn- och utbildningsnämnden för ytt-
rande. Yttrandet ska ha inkommit till förvaltningen senast 31 mars 2020. 
 
Motion om underhållning till våra 
äldre  

Dnr KS2019/0038 

Motionen inlämnad av Moderaterna till kommunfullmäktige 2020-02-20. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 37 Dnr KS2020/0114 
 
Redovisning av obesvarade medborgarförslag 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen samt att medborgarförslagen 
ligger kvar för beredning 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Enligt kommunfullmäktige arbetsordning, 31 §, ska kommunstyrelsen två gånger per 
år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska ske 
på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och oktober. 
 
Följande medborgarförslag har inte beretts färdigt 
 
Medborgarförslag om återvinningsstation i 
Norbo 

Dnr KS2020/0008 

Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-20. 
Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till samhällsbygg-
nadsnämnden för beslut. 
 
Medborgarförslag om bron mellan Kungsgårds-
skolan och Klockarskolan 

Dnr KS2020/0028 

Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-20. 
Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrel-
sen för beredning. 
 
Medborgarförslag om ny infrastruktur för trafik-
flödet i centrala Säter 

Dnr KS2020/0029 

Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-20. 
Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrel-
sen för beredning. 
 
Medborgarförslag om fartsänkande åtgärd i En-
backa 

Dnr KS2020/0060 

Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-20. 
Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till samhällsbygg-
nadsnämnden för beslut. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 38 Dnr KS2020/0115 
 
Revidering av kommunstyrelsens reglemente 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta revidering av kommunstyrelsens reglemente enligt 
förslaget. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Utifrån förändrad verksamhet och förutsättningar har revidering av kommunstyrel-
sens reglemente föreslagits. 
 
Ung i Säter begreppet har tagits bort då det hänvisar till en styrgrupp med det nam-
net. Det ersätts med ansvar för barn- och ungdomsfrågor på övergripande nivå. 
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Kf § 39 Dnr KS2020/0167 
 
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning, möjlighet till del-
tagande i sammanträdet på distans 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar revidera arbetsordningen med tillägget att möjliggöra 
för förtroendevalda att delta på distans vid kommunfullmäktiges sammanträden. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av rådande läge finns anledning att se över möjligheten för kommun-
fullmäktiges ledamöter att delta på distans under ett sammanträde. 
 
Kommunallagen möjliggör för en ledamot att delta på distans i fullmäktige, styrelsen 
och nämnder, om ljud- och bildöverföring kan ske i realtid samt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra och deltar på lika villkor. 
 
Säters kommuns egna nämnder och kommunstyrelsen har möjlighet att låta ledamö-
ter delta på distans, vilket är beslutat om i respektive nämnds reglemente. 
 
Sammanträde på distans (5 kap. 16 § KL) 
9 § Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närva-
rande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverfö-
ring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans ska senast … dagar in-
nan sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om när-
varo får ske på distans.  
 
Beslutsunderlag 
- Kommunallagen (2017:725) 5 kap. § 16 
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Kf § 40 Dnr KS2019/0541 
 
Revidering av beslut om automatiska arvoden för gode män för en-
samkommande barn 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Utbetalning av arvoden övergår från automatiska arvodesbeslut för gode män 
för ensamkommande barn till manuella arvodesbeslut. 

2. Beslutanderätten för hur ofta arvode ska utbetalas till god man för  
ensamkommande barn överlåts till Överförmyndaren i samverkan  
Falun-Borlänge regionen. 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige i Säters kommun beslutade 2016-04-11, efter skrivelse från 
Överförmyndare i samverkan, om att arvodering till gode män för ensamkommande 
barn skulle automatiseras. Bakgrunden till detta var att under åren 2015 samt 2016 
kom det ett stort antal ensamkommande barn till Sverige vilket innebar en stor ar-
betsbelastning för handläggarna hos Överförmyndare i samverkan. Automatiserade 
arvoden var därför en lösning för att underlätta arbetsbördan. 
 
Situationen 2020 är dock en helt annan än den som rådde under åren 2015 och 2016. 
Antal ärenden om godmanskap för ensamkommande barn är betydligt färre och är 
hanterbar för handläggarna hos Överförmyndare i samverkan. Med facit så har auto-
matiska arvoden dessvärre inneburit vissa felaktigheter i utbetalning av arvode till 
gode männen. Mot denna bakgrund och då det inte finns något större incitament till 
att fortsätta den automatiska hanteringen av arvoden för gode män till ensamkom-
mande barn så är Överförmyndare i samverkans förslag till beslut att kommunfull-
mäktige reviderar sitt tidigare beslut om automatiska arvoden för att återgå till manu-
ella arvodesbeslut.  
 
Vidare föreslår Överförmyndare i samverkan att kommunfullmäktige beslutar att be-
slutanderätten avseende arvoden återgår till Överförmyndare i samverkan i enlighet 
med gällande lagstiftning. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 41 Dnr KS2020/0141 
 
Revidering av reglemente gemensam nämnd för upphandlingssam-
verkan 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna revidering av reglemente för gemensam 
nämnd för upphandlingssamverkan. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
I och med den rådande nationella situationen behöver reglementet för den 
gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan revideras. Revideringen avser 
§ 7 i reglementet sammanträden på distans. 
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Kf § 42 
 
Beslut om extra kommunfullmäktige 14 maj 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om ett extra sammanträde torsdagen den 14 maj kl 
18.00 på Folkets Hus. 
 
__________ 
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Kf § 43 Dnr KS2020/0099 
 
Avsägelse/fyllnadsval efter Måns Ahlgren (SD) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Godkänna avsägelsen. 
2. Som ersättare i socialnämnden välja Roger Carlsson (SD). 
3. Som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden välja Rolf Printz (SD) 
4. Som ersättare i barn- och utbildningsnämnden välja Marie Sundlöf (S.D). 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Måns Ahlgren (SD) avsagt sig uppdragen som ersättare i socialnämnden, samhälls-
byggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden. 
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Kf § 44 Dnr KS2020/0098 
 
Avsägelse/fyllnadsval efter Fia Wikström ( V) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Godkänna avsägelsen. 
2. Som ledamot i barn- och utbildningsnämnden välja Simon Malmberg (V). 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Fia Wikström (V) avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 
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Kf § 45 
 
Val av ersättare i valberedningen 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar som ersättare i valberedningen efter Sten-Olof Eklund 
(V) välja Lena Stigsdotter (V). 
 
___________ 
 
Ärendebeskrivning 
Val av ersättare i valberedningen efter Sten-Olof Eklund (V). 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  § 46 
 
Delgivningar 
 

• Budgetuppföljning per 2020-03-31 
 

• Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen, 2020-03-03 och 2020-
04-07. 

 
• Granskning av bygglov 

 
• Granskning av planering av framtida fastighetsstrukturer 
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